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( دوب هنومن  هک  یبالقنا   ) 43 امنهر

باتک تاصخشم 

[. يوضر سدق  ناتسآ  ] یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  هدنروآدرگ  دوب / هنومن  هک  یبالقنا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391، يوضر سدق  تاراشتنا  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.م ؛11×17س  .ص 30 يرهاظ :  تاصخشم 

.امنهر تسورف : 

3-70-6543-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک تشاددای : 

ناناوجون ناکدوک و  تایبدا   -- 1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

للع  -- 1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

1391 77 فلا /DSR1555/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

ج]955/083  : ] ییوید يدنب  هدر 

2866913 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ریوصت

ص:2
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ریوصت

ص:3

دوب هنومن  هک  یبالقنا 
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ریوصت

ص:4
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: تسا رضاح  راتشون  ياوتحم  ریز ، شسرپ  هس  هب  خساپ 

؟ میدرک بالقنا  ارچ  . 1

؟ درک رییغت  ییاهزیچ  هچ  بالقنا ، اب  . 2

؟ درب یم  اجک  هب  ار  ام  بالقنا  . 3

ص:5
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ریوصت

ص:6

دمآرد
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هاگن نامه  شسرپ ، نیا  دیاش  .دشاب  یم  بالقنا  زا  دعب  لبق و  ِناریا  تیعضو  هب  یهاگن  مین  دنمزاین  بالقنا ، موس  لسن  ياه  شـسرپ  هب  ییوگ  خساپ 
: تسا نیا  نآ  دـشاب و  یناریا  میهف  ناوج  نأش  ِروخرد  هک  دـهد  یم  رارق  بالقنا ، نیا  یگرزب  هب  گرزب ، ییاـضف  رد  ار  ناوج  ره  هک  دـشاب  ینـالک 

»؟ تشاد رارق  یهاگیاج  هچ  رد  ناهج ، یمومع  ناهذا  نیب  رد  یللملا و  نیب  تالداعم  یسایس و  يایفارغج  رد  بالقنا ، زا  لبق  رد  ناریا  »

هب ددرگب  بالقنا ، فصنُم  نانمشد  هچ  بالقنا و  ناتسود  هچ  ياه  هتفگ  بتک و  يال  هبال  رد  خساپ ، نیا  هب  یبایتسد  ِیپ  رد  یناریا  زورما  ِناوج  رگا 
: درک فیصوت  تسرهف و  ناوت  یم  هنوگ  نیا  ار  نآ  هک  دسر  یم  یخساپ 

ص:7
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ریوصت

ص:8

بالقنا زا  شیپ  ِناریا  . 1

همدقم
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ریوصت

ص:9
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یم تردق  ِیسرُک  رب  اکیرما  ترافس  میقتسمریغ ، ای  میقتسم  ای  ار ، نآ  ِینایم  یتح  الاب و  هدر  ِنالوئسم  تشاد و  رارق  اکیرما  ِلماک  ةرطیـس  رد  ناریا 
، هاش ةداوناخ  یتح  اکیرما و  ِتقو  يارفُس  تارطاخ  دانـسا و  .تشادن  دوخ  زا  يرایتخا  چیه  ناریا ، هاش  هک  تسین  هلئـسم  نیا  رکنُم  سک  چیه  .دناشن 

(1) .تسا راب  تلذ  خلت و  تیعقاو  نیا  يایوگ 

هجراخروما ریزو  اب  هجراخروما  ریزو  روهمج ، سیئر  اب  روهمج  سیئر   ) دننک یم  وگ  تفگ و  مه  اب  الاب  ياه  هدر  ناهج ، ۀـمه  رد  هک  یلاحرد  زین ،
تسشن و یم  وگو  تفگ  هب  هاش  اب  اکیرما  روهمج  سیئر  هاگیاج  رد  اکیرما  ریفس  يریذپ ، ّتلذ  تحاقو و  لامک  رد  ریفس ،) اب  ریفس  و 

ص:10

نم هب  دوب ، تحاران  یلیخ  هک  اضردمحم  زور ، کی  : » دیوگ یم  دوخ  تارطاخ  رد  يولهپ ، اضردـمحم  ردام  ناخاضر و  رـسمه  كولملا ، جات  - . 1
« .مانتیو هب  دنا  هدرب  ار  ام  ياهامیپاوه  نم ، عالطا  نودب  یلو  متسه ؛ اوق  ّلک  ةدنامرف  هاش و  نم  هک  دربب  ار  تنطلـس  نیا  ِروش  هدرم  ناجردام ، : » تفگ
ناریا و ياه  هاگیاپ  زا  دـندرک ، یم  ادـیپ  جایتحا  تقوره  دنتـشاد ، یماظن  ياوق  ناریا  رد  میدـق ، زا  هک  اه  ییاـکیرمآ  دوب و  ماـنتیو  گـنج  عقوم  نآ 

ص387. يولهپ ، ۀکلم  تارطاخ  .دندرک » یم  هدافتسا  دوخ  ِدید  حالص  اب  ناریا  تاناکما 
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ّقح  » ناریا رد  ناشروضح  ببس  هب  دندوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  شترا  ضبن  یماظن ، راشتـسم  نارازه  .درک  یم  هتکید  وا  هب  ار  دیفـس  خاک  تاروتـسد 
.دندرک یم  مارتحا  يادا  ییاکیرما  ِنانابهورگ  لباقمرد  یناریا  ناراسمیت  یتح  .دنتفرگ  یم   (1)« شّحوت

تلم رباربرد  رّبکت   1.1

باطخ ناگیادـخ  ادـخ و  ۀـیاس  ار  دوخ  هدـنب و  ار  شترا  مدرم و  هناّربکتم ، یتلاح  اب  هاش  ناگناگیب ، اب  تموکح  ۀـنالیلذ  ياـهدروخرب  نیا  راـنک  رد 
نداتـسرف اـب  دوـب و  دوـخ  ِینارذـگ  شوـخ  ِلاـبند  هب  هشیمه  .درک  یم  هدافتـسا  میدوـمرف »  » و مییاـمرف » یم  » ةژاو زا  شیاـهوگو  تفگ  رد  درک و  یم 

ار لاملا  تیب  اپورا ، ياه  هصاقر  دوویلاه و  نز  ياه  هشیپرنه  لابند  هب  یصاصتخا ، ياهامیپاوه 

ص:11

، نیمزرـس نآ  مدرم  ناـنآ ، رظن  زا  هک  دـندرک  یم  تیلاـعف  یقطاـنم  رد  هک  دوب  ییاـهورین  هب  اـکیرما  تلود  ِیتخادرپ  ِغلبم  هفاـضا  شّحوت ، ّقح  - . 1
! دندوب قالخا  ندمتدقاف و  یشحو و 
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(1) .درک یم  دوخ  ياه  ینیشن  بش  ِجرخ 

مسینویهص اکیرما و  يارب  تولخ  طایح   1.2

هاگیاپ زا  زین  قباس و  يوروش  رباربرد  دوخ  ياهرادار  ِندرکاپرب  يارب  زربلا ، تاعافترا  زا  اـکیرما  تفر و  یم  رامـش  هب  اـکیرما  یتینما  دـنبرمک  ناریا 
حّلسم هقطنم  ِيرمرادناژ  يارب  هکلب  اهزرم ، زا  عافد  يارب  هن  ار  ناریا  شترا  .درک  یم  هدافتسا  شیاهورین  ِعقوم  هب  ِرارقتسا  يارب  ییاوه ، ینیمز و  ياه 

رد اه  بالقنا  ِبوکرس  يارب  هدرک و 

ص:12

نارهت رد  دوخ  خاـک  هب  [ 1350 لاس رد   ] ار رگید  ۀـصاقر  دـنچ  نم و  هاش ، : » درک فارتعا  نینچ  یناـملآ  ياـه  هصاـقر  زا  یکی  ، 1384 لاـس رد  - . 1
، یمالــسا يروـهمج  ۀـمانزور  .داد !» اـم  هـب  تارهاوـج  زا  ُرپ  يا  هـسیک  يو ، اـب  بـش  کـی  ندــنارذگ  زا  سپ  میتـفر و  نارهت  هـب  اـم  .درک  توـعد 

يارب یصاصتخا ، يامیپاوه  اب  يدوویلاه ، ِنز  ۀشیپرنه  کی  ِندروآ  اکیرما و  ِرفـس  هب  دوخ ، تارطاخ  باتک  رد  تسودرف ، نیـسح  زین ، . 15/1/1384
.دنک یم  هراشا  هاش ،
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فرصم ناریا ، رازاب  تفر و  یم  رامش  هب  ناناملـسم  بارعا و  رباربرد  لیئارـسا  تخوس  ةدننک  نیمأت  ناریا  نینچمه ،  (1) .دندوب هداد  شزومآ  هقطنم ،
.دوب ییاکیرما  ياه  تکرش  ياهالاک  ةدننک 

لیصا یبهذم  ياهرواب  اب  تیّدض   1.3

نایئاهب تسد  تشاد ، ار  عّیشت  هب  يدنبیاپ  ياعدا  رهاظ ، هب  میژر ، هک  دنچره  .دوب  یتنطلس  هاگتسد  اکیرما و  یلصا  فده  ییادز  نید  يزیتس و  عّیشت 
هب تیئاهب  .دندوب  ییاهب  ...و ، كاواس ) يروحم  رـصنع   ) یتباث زیورپ  ریزو ،) تسخن   ) ادیوه دوب : زاب  یّلک  هب  گنهرف  داصتقا و  تسایـس و  ۀصرع  رد 

یخرب هک  دوب  یلاحرد  نیا  درک و  یم  تیلاعف  تدش 

ص:13

رد ناریا  شترا  .دروخ  یم  اه  تضهن  بوکرس  ِدرد  هب  اهنت  دراد ، رارق  ناریا  شترا  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  دش  راکـشآ  یلیمحت ، گنج  زاغآ  اب  - . 1
.درک بوکرس  تفرگ ، لکش  نامع  تلود  ّدض  رب  هک  ار  راّفظ  بالقنا  هاش ، نامز 
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! دندرک یم  هزرابم  الوک  یسپپ  اب  یتباث ، ادیوه و  هیلع  هزرابم  ياج  هب  يولهپ ، تیمکاح  دییأت  اب  هّیتجح ، نمجنا  نوچ  ارگ ، سَپاو  ياه  نایرج 

يرابودنب یب  داسف و  جیورت   1.4

شخپ همان و  نیگنر  لذـتبم و  ۀـلجم  نارازه  پاچ  درک : یمن  ابا  ییاشحف  داسف و  زکرم  چـیه  داجیا  زا  ناناوج  مدرم و  ندرک  نید  یب  يارب  هاگتـسد 
كوخ ۀمانشیامن  زاریش ، یهاشنهاش  ياه  نشج  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  میژر  تحاقو  هکاج  نآات  دوبن ؛ یفاک  نویزیولت  امنیـس و  رد  لذتبم  ياه  ملیف 

.دنداد یم  ماجنا  تفع  یفانم  لمع  نابایخ ، رد  مدرم ، لباقمرد  هنهرب  ِنارگیزاب  نآ ، رد  هک  درک  ارجا  ار 

ص:14
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یللملا نیب  هاگیاج  لوفا   1.5

هچ ات  تشادـن ؛ یهاگیاج  چـیه  ناملـسم ، ياه  تلم  نیب  رد  ًاصوصخ  اه ، تلم  نیب  رد  هن  اـه و  تلود  نیب  رد  هن  یللملا و  نیب  تـالداعم  رد  هن  ناریا 
.دنک ینیرفآ  شقن  دناوتب  هکنیا  هب  دسر 

یملع یگدنام  بقع   1.6

تشادن دوجو  اه  هاگشناد  رد  ملع  دیلوت  لوحت و  مان  هب  هلوقم ا ي  ور ، هلابند  ارگ و  فرصم  هعماج ا ي  ناونع  هب  ناریا  ندنام  یقاب  ِتسایـس  لیلد  هب 
.یشزومآ ماظن  هن  دوب ، شدوخ  ِيدرف  ياه  ششوک  فطل  هب  اهنت  تفای ، یم  تسد  یملع  دنلب  جرادم  هب  ییوجشناد  رگا  و 

یتلادع یب  ضیعبت و   1.7

تسایس ییوگ  .دوب  دوهشم  اهرهش  اهاتسور و  تاناکما  ۀلصاف  رد  حوضو ، هب  یتاقبط ، فاکش 

ص:15
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ۀنابش ياهرامق  رد  هاگ  يولهپ  فرشا  هک  دوب  یلاحرد  نیا ، دنرب و  رس  هب  لماک  رقف  رد  يریاشع ، نیـشناتسور و  ِمدرم  تیرثکا  هک  دوب  نیا  رد  میژر 
.تخاب یم  ناموت  نویلیم  ات 50  یبش 40  یجراخ ، ِياه  فرح  ِنازابرامق  هب  ییایؤر ، ياه  خاک  رد  دوخ ،

ص:16
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بالقنا يزوریپ  زا  سپ  ناریا  . 2

همدقم

ریوصت
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ریوصت

ص:18
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يزوریپ اب  تشادن ، ناملسمریغ  ناملسم و  للم  نیب  رد  ناهج ، یعامتجا  یسایس  تالداعم  رد  یهاگیاج  چیه  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  ات  هک  يروشک 
دز و مه  رب  يدیدج  يژولوئدیا  ّدلوت  اب  ار  یللملا  نیب  تالداعم  هکلب  تفای ، تسد  یماظن  يداصتقا و  یگنهرف ، یسایس ، لالقتـسا  هب  اهنت  هن  بالقنا 

: مینک یم  هراشا  نآ ، زا  ییاه  هنومن  هب  نونکا  .داهن  ياجرب  ناهج  رب  یفرژ  ریثأت 

یمالسا يرادیب  عّیشت و  يایحا   1.2

یـسوم ماما  ِندـشدوقفم  ماگنه  هب  یفاذـق  گنهرـس  هب  یتقو  بالقنا ، يزوریپ  زا  لبق  .دـش  بجوم  ار  عّیـشت  بتکم  ةرابود  يایحا  یمالـسا  بـالقنا 
هعیش ا دادعت ، مک  هلیبق ا ي  زج  تسین و  يددع  هعیـش  : » تفگ ناوارف  رتخبت  ّربکت و  اب  وا  دننک ، تفلاخم  نایعیـش  دراد  ناکما  دنتفگ  یبیل ، رد  ردص ،

! دنک یم  یلع  ترضح  هب  باستنا  ياعدا  یفاذق  نیمه  هزورما ، هک  دش  نانچ  بالقنا  زا  سپ  هعیش ، هاگیاج  نیا  .درادن » دوجو  ي 

ص:19
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دنتـسناوت دـندش و  دـنم  هرهب  ناریا  ِيونعم  تیاـمح  زا  نایعیـش  هعیـش ، یـسایس  رادـتقا  بطق  ناوـنع  هب  ناریا  ِنتفاـی  تیروـحم  بـالقنا و  يزوریپ  اـب 
لیمک ياعد  مسارم  يرازگرب  تاعامج و  هعمجزامن و  نوچ  یمالسا ، رئاعش  ةرابود  يایحا  دنروآ : يور  دوخ  ِیبهذم  مسارم  يرازگرب  هب  هناعاجش ،
يریگ عضوم  وس و  کیزا  ایند  طاقن  یصقا  رد  هیملعةزوح  اه  هد  سیسأت  .دنادرگزاب  دوخ  یلـصا  هاگتـساخ  هب  ار  عّیـشت  گنهرف  فاکتعا ، هبدن و  و 
بونج اقیرفا و  نیتال ، ياکیرما  رد  ًاصوصخ  ار  ناملسمریغ  ناملـسم و  اه  نویلیم  شیارگ  یناهج ، رابکتـسا  لباقمرد  ماظن  نالوئـسم  ۀناعاجـش  ياه 
.دوب نایناهج  هب  عّیشت  بتکم  ِندناسانش  ینیمخ  ماما  تکرح  درواتسد  نیرتگرزب  ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  موحرم  ریبعت  هب  .دش  بجوم  ایسآ  یقرش 

نیطسلف مدرم  ةرابود  شزیخ  یمالـسا و  ياه  شبنج  زاغآ  یمالـسا و  يرادیب  نآ  تشاد و  یمالـسا  للم  نیب  رد  يرگید  درواتـسد  یمالـسا  بالقنا 
.دوب

ص:20
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تناید اب  تسایس  دنویپ   2.2

هب هکلب  دش ، عّیشت  بتکم  ِندوبزور  هب  ییایوپ و  ِرگنایب  اهنت  هن  هعماج ، رد  هیرظن  نیا  نتفای  تینیع  هیقف و  تیالو  ۀیرظن  ۀئارا  تسایـس و  اب  نید  دنویپ 
بالقنا ود  رانک  رد  ردام  یبالقنا  ناونع  هب  ناریا  بالقنا  ور ، نیمهزا  .دـش  قرـش  ِرادـم  تموکح  برغ و  ِرادـم  ناـسنا  ِرکفت  ود  يارب  يّدـج  یبیقر 

هناروحمادخ رکفت  یمالـسا  بالقنا  هک  توافت  نیا  اب  تفرگ ؛ رارق  (، 1917  ) هیسور ربتکا  بالقنا  و  ( 1789  ) هسنارف ریبک  بالقنا  ینعی  رگید ، ِردام 
یتسیلایـسوس و گرزب  ِبـالقنا  ود  نآ  يزیتسرابکتـسا ، یهاوـخ و  تلادـع  نوـچ  ییاـه  یگژیو  اـب  بـالقنا ، نیا  .درک  لـلملا  نـیب  ۀـصرع  دراو  ار 

کی ِندروآردوناز  هب  يارب  قرـش  كولب  مه  برغ و  كولب  مه  راب ، نیلوا  يارب  ببـس ، نیمه  هب  تخاس و  ور  هبور  يّدـج  شلاـچ  اـب  ار   

ل

یتسیلاربی
ار دوخ  ياه  هئطوت  دندیسر و  مهافت  هب  بالقنا ،
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هک دوب  یبالقنا  نیلوا  نیا ، و  یتسیلاربیل ؛ ای  تشاد  یتسیـسکرام  رکفت  رد  هشیر  اـی  تفرگ ، یم  لکـش  اـیند  رد  یبـالقنا  ره  هکارچ  ؛(1)  دندرک زاغآ 
.دش هداز  وا  ناماد  زا  ییاه  شزیخ  اه و  بالقنا  هکلب  دش ، زوریپ  اهنت  هن  یتردقَربا ، رب  هیکت  نودب 

تسد ياه  تسیا  اه و  مسیا  زا  هتـسخ  ياه  ناسنا  اب  يا  هیواز  زا  تسا و  یهلا ، ناربمایپ  ۀمه  تلاسر  ینعی  تلادع ، دـیحوت و  يدانم  ناریا  هزورما ،
.دراد یناوخمه  خیرات ، ةدنیآ  اب  مه  ناسنا و  ترطف  اب  مه  هک  دیوگ  یم  نخس  رشب ، ِزاس 

ص:22

( یبلط تنطلس  هژون و  ياتدوک   ) ارگ تسار  ياهاتدوک  و  یلضفا ) ادخان  هدوت و  بزح   ) ارگ پچ  ياتدوک  ِعاونا  دهاش  یبالقنا  راب ، نیلوا  يارب  - . 1
يایفام اشحف ، داسف و  زکارم  ِنابحاص  یقالخا و  نافلاخم  تشادن : دوخ  يور  هبور  يرگید  بالقنا  چـیه  هک  تشاد  ینیفلاخم  یمالـسا  بالقنا  .دوب 
روهمج سیئر  یگتـسباو  ناملـسم ،) قلخ   ) يوزوح نورد  نافلاخم  نیقفانم ،) ياه  نامزاس   ) وردـنت ياه  هورگ  ناسنا ، تراجت  ياـیفام  ردـخمداوم ،

 . ...و ردص  ینب 
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نیون تردقرَبا  یمالسا ؛ ناریا   2.3

يریگ میمصت  رد  هک  یشقن  زین  دراد و  اه  تلم  لد  رد  زورما ، ناریا ، یمالسا  بالقنا  هک  یناوارف  يونعم  یـسایس و  ذوفن  تفگ ، ناوت  یم  تأرج  هب 
تسا و هدز  مقر  یناهج  تالوحت  رد  يروحم  هلداعم ا ي  یمالـسا  ناریا  زورما ، .تسا  ریظن  یب  نیمز ، ناریا  خیرات  رد  دنک ، یم  افیا  یللملا  نیب  ياه 

.دننک یم  دای  ناهج  رد  یتردقربا » ون   » روهظ ناونع  هب  نآ  زا  یسایس ، لفاحم  رد 

ِنداهنرـس تشپ  اـب  (1) و  تـسا هدـش  لیدـبت  ملاع  رـسارس  ِناگنهرباپ  نامولظم و  یتح  ناناملـسم و  يارب  يدـیما  ۀـطقن  هب  یمالـسا  بـالقنا  هزورما ،
تسناوت یم  اه ، نآ  زا  مادک  ره  هک  يراوشد  ياه  هاگرذگ 

ص:23

ياهدیما ینیمخ ، ماما  يربهر  تحت  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  : » تفگ دـیاتراپآ  زا  اقیرفا  ِییاهر  زا  سپ  اقیرفا ، یلم  ةرگنک  ربهر  الدـنام ، نوسلن  - . 1
ار یمالـسا  ناریا  شقن  زگره  خـیرات  دـیدرت ، نودـب  تسا و  هتـشاد  هارمه  هب  یتلادـع ، یب  اب  هزرابم  رد  یبونج ، ياـقیرفا  مدرم  ماـیق  يارب  ار  یناوارف 

نامولظم ناگنهرباپ و  ۀـمه  راعـش  هب  ناهج ، رد  هطلـس  ماظن  رباربرد  ماما  تاـیبدا  هزورما ، . 14/5/1371 یمالـسا ، يروهمج  .درک » دهاوخن  شومارف 
نویبالقنا و  هوبابمیز ) روهمج  سیئر   ) هباگوم تربار  ریظن  ناهج ، روهمج  ياسؤر  هکلب  ناهج ، ناناملـسم  اهنت  هن  هزورما ، .تسا  هدـش  لیدـبت  ناهج 

.دننک یم  دای  گرزب » ناطیش   » مان اب  اکیرما  زا  دنا ، هتساخرب  يراد  هیامرس  ماظن  هیلع  تفلاخم  هب  هک  ییاه  شیشک  یتح  نیتال و  ياکیرما 
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تاجن ۀخـسن  اهنت  گنهرف  نیا  .تسا  هدرک  تیبثت  گنهرف ، ِيدانم  ردـتقم و  یماظن  ناونع  هب  ار  دوخ  روضح  هنادنلبرـس  دَروآرد ، ياپ  زا  ار  یبـالقنا 
هک تسا  ببس  نیمه  هب  .دراد  ایوپ  راظتنا  خرس و  ياروشاع  رد  هشیر  هک  یگنهرف  دور ؛ یم  رامـش  هب  زورما  ناهج  ِدوجوم  ياه  تسب  نب  زا  تیرـشب 

تیروحم اب  مالسا ، یکی  تسا : رس  ود  نیا  نایم  یلصا  دربن  درک و  دهاوخ  ادیپ  رـس  ود  ناهج  2020م ، لاس رد  هک  دنرواب  نیا  رب  یناهج  ناسانشراک 
یتمـس هب  تکرح  دراد ، يرگید  ِیفن  هب  یگتـسب  گنهرف ، ود  نیا  زا  یکی  تیدوجوم  نوچ  .اکیرما  تیروحم  اب  یـسارکمد  لاربیل  يرگید ، ناریا و 

ياهراشف ناتسناغفا و  قارع و  لاغِشا  هنایمرواخ و  هب  برغ  ياه  یشکرکشل  مامت  ناسانـشراک  نیا  .دوش  عطق  ود ، نیا  زا  یکی  ِرـس  دیاب  هک  دو  یم ر 
يژولوئدیا رباربرد  یسارکمد  لاربیل  ِینونکات  ِتسکش  ار  هتسه ا ي ، يژرنا  ۀلئسم  ریظن  یهاو  ياه  هناهب  هب  ناریا ، هب  یللملا  نیب 

ص:24
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.دشاب یسارکمد  لاربیل  لاس ، نآ  رد  نادیم  نیا  ِزوریپ  دیاش ، ات  دننک  یم  لیلحت  یمالسا  بالقنا 

یملع ییافوکش   2.4

يداینب ياه  لولس  يا ، هتسه  ِيرواّنف  هب  یبایتسد  ناناوج ، طسوت  یملع  ياهدایپملا  رد  یناهج  ِتسخن  ياه  یـسرک  رب  نتـسشن  یملع و  ياه  شیور 
يارب اضفاوه ، یماظن و  عیانص  رد  نیون  تاعارتخا  هراوهام و  باترپ  ِرانک  رد  نیمزرـس ، نیا  ناناوج  مان  هب  تاراکتبا  تاعارتخا و  زا  يرایـسب  تبث  و 

.تسا یمالسا  بالقنا  گرزب  ياهدرواتسد  زا  یکی  تشادن ، مه  ار  رادراخ  میس  یتح  دیلوت  ناوت  یلیمحت  گنج  زاغآ  رد  هک  يروشک 

ص:25
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يونعم لوحت   2.5

یم دای  نینچ  نآ ، زا  لـحار  ماـما  هک  یلوحت  دوب ؛ بـالقنا  درواتـسد  نیرتگرزب  یمالـسا ، بـالقنا  رد  ناریا ، مدرم  ِيونعم  ینورد و  لوحت  نیقی ، هب 
رتشیب رایـسب  شتیمها  نم  رظن  رد  یناسنا ، یحور و  ِتالوحت  نیا  تسا ؛ هدروآ  ار  یتالوحت  تضهن ، نیا  هک  هتفگ ا م  ار  بلطم  نیا  ًارارک  نم  : » دـنک

ِلاح هب  لاح  کی  زا  مان ، ِبَسح  هب  .دـش  لوحتم  ام  تلم  یهاتوک ، تدـم  فرظ  رد  .تسا  گرزب  ياه  تردـق  قباس و  هاش  لباقمرد  يزوریپ  نیا  زا 
چیه ینعی  تفرگ ؛ ماـجنا  ادـخ  تسد  اـب  هک  دوب  یلوحت  لوحت ، نیا  هکنیا  زا  ریغ  تشاذـگ ؛ شیور  یمـسا  چـیه  دوش  یمن  ار  لوحت  نیا  .وا  لـباقم 

(1)« .درادن ار  انعم  نیا  تردق  يرشب 

وزج اشحف  داسف و  رهاظم  همه  نآ  ِلد  رد  ار  ناناوج  ِینورد  يونعم و  لوحت  لحار  ماما 

ص:26

ص381. مهد ، رتفد  ماما ، مالک  زا  هار  يوجو  تسج  رد  - . 1
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روط نیا  مدرم  حاورا  رد  دناوت  یمن  رـشب  .دوب  ادخ  تسد  نیا  دش ، ادـیپ  ام  ياه  ناوج  رد  هک  یلوحت  نیا  : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  دـنوادخ  فاطلا 
(1)« .دشاب رثؤم 

ص:27

ص31. ج9 ، ماما ، ۀفیحص  - . 1
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ریوصت

ص:28
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يرشب ندمت  یمالسا و  ناریا  . 3

ریوصت

ص:29
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هفلؤم دـنک و  یم  ینیرفآ  شقن  ناهج  ِياج  ياج  رد  بالقنا ، تکرب  هب  هک  تسا  یناریا  هکلب  تسین ؛ يا  هقطنم  یناریا  رگید  یمالـسا  ناریا  هزورما ،
: ریظن ییاه  هفلؤم  تساراد ؛ ار  گرزب  یندمت  هب  لیدبت  ياه 

؛ تشادرب نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  ار  یعنام  ره  نآ ، يورین  اب  ناوت  یم  هک  ناوج  دننام  یمهم  یعامتجا  ۀیامرس  نتشاد   3.1

؛ درک حتف  ار  شناد  ملع و  دنلب  ياه  هلق  نآ ، اب  ناوت  یم  هک  ناناوج  نیب  رد  ملع  دیلوت  تردق  ِندوباراد   3.2

؛ دهد یم  ار  دوخ  راگدنام  ثاریم  زا  عافد  رد  طاشن  یحور و  ةزیگنا  زورما ، ناوج  هب  هک  یندمت  ِنهک  سب  ۀنیشیپ  ِنتشاد   3.3

.دنک یم  نیمأت  ار  نایناهج  ِيونعم  يدام و  ياهزاین  هک  وگخساپ  ایوپ و  یبتکم  زا  يرادروخرب  رت ، مهم  همه  زا   4.3

تزع ۀّلق  يادنلب  رب  يداصتقا ، یماظن و  تخس  ياهراشف  ۀمه  اب  یمالسا  ناریا  هزورما ،
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.دوب دهاوخ   S نامز ماما  ینارون  مودق  ياریذپ  هک  تسا  هداهن  ناینب  ار  یندمت  ياه  هیاپ  تسا و  ترتع  نآرق و  مایپ  ِرگدایرف  تسا و  هداتسیا 

ِیگنج رازبا  یماـظن و  لـیاسو  زا  ، 1980 ۀهد رد  اه  یبرغ  ام  : » دـنک یم  داـی  نینچ  ناریا  تردـق  زا  ناتـسلگنا ، تقو  ریزو  تسخن  رِچاـت ، تِراـگرام 
رگناریو بّرخم و  تاودا  هب  هدوب و  زهجم  یماظن  ياه  حالـس  هب  وشرو ، ِنامیپ  ياضعا  قرـش و  كولب  رگا  اریز  میتشادـن ، همهاو  شرامقا  يوروش و 

، کش یب   (1)« .میسرت یم  ناریا ، بالقنا  ِیمالسا  گنهرف  روضح  زا  اما  میزّهجم ؛ حّلسم و  يا  هتفرشیپ  نردم و  ياه  حالس  هب  زین  ام  دنتـسه ، حّلـسم 
.دنک لقتنم  هدنیآ  ِلسن  هب  دیاب  ار  یهلا  ۀعیدو  نیا  زورما ، ناوج  لسن  تسا و  ترتع  نآرق و  زا  هتساخرب  ِبان  گنهرف  نامه  یمالسا ، ِناریا  تردق 

ص:31

ص117. نارگید ، زادنا  مشچ  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  - . 1
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رتشیب هعلاطم  يارب 

2ج،0831. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یندم ، نیدلا  لالج  ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات  . 1

.0831، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ، نارهت ، یتارف باهولادبع  یمالسا ، بالقنا  یهافش  خیرات  . 2

2831، تاعالطا ، نارهت یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  تسودرف ، نیسح  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  . 3

.0831 فراعم ، رشن  رتفد  مق ، ایناسراپ ، دیمح  ، هنامیپ ثیدح  . 4

.2831 ام ، لیلد  مق ، یمیکح ، اضر  دمحم  هنادواج ، مایق  . 5

ص:32
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
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همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
JAVA.1

ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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